
  בית הספר הפתוח לצילום –אדמה יוצרת 

 קריית אונו -סדנת פוטושופ למתחילים

 רבהנחיית הדס בו מפגשים 6
 

 המעבדה הדיגיטלית מחליפה את, ום בו החיישן החליף את סרט הציל" יעידן הדיגיטל"היום ב
 . לב המעבדה הדיגיטלית היא תוכנת הפוטושופ . מעבדת הצילום

של " ס רוילס רוי"ה . היתה בחזית" פוטושופ"תכנת ה, מאז תחילת עיבודי התמונה הדיגיטלית
 .תוכנות עיבודי תמונה 

 . סופיות ומאפשרת תוצאות מדהימות-בעלת אפשרויות אין  התוכנה

 :מתהליך הצילום  חלק בלתי נפרד שעיבוד דרך תוכנת פוטושופ הינו  חובבי צילום מגלים היום
 . אם זה עיבוד המשפר את הצילום ואם זה עיבוד ההופך את הצילום לפנטזיה חזותית

 .שער כניסה לעולם הקסום של תכנת הפוטושופהקורס הינו 
 .בפוטושופהבסיסיים הסדנא מיועדת לכל מי שמעוניין לעבד תמונות ולהכיר את הכלים 

 הסדנא משלבת מפגשים בכיתה ותרגולים בבית
 .מפגשים 6-הקורס בנוי מ

 אורך מפגש שעתיים
 .הסדנא הינה ללא מחשבים בשיעור

עליו כמובן צריכה להיות , י של המשתתפיםבמחשב האיש, כל התרגול יעשה בבית
 . מותקנת תוכנת פוטושופ

 : מתכונת הסדנא
הכולל את  במסגרת הסדנא לאחר כל מפגש יקבלו המשתתפים במייל קישור לתקציר השיעור

                                    .במפגש החומר שנלמד לצורך תרגול ומשימות לבית החומר שנלמד
  .עבודות לצורך ביקורת לימודית ולאחר מכן וילמד חומר חדש' יבחרו מס כל מפגש  בתחילת

 :לוח זמנים לסדנא
 00:11-00:11בין השעות  נישהמפגשים יתקיימו בימי 

 0' מפגש מס 06...6 
, מבנה שולחן העבודה ,מושגי יסוד בקבצים דיגיטליים :הכרות עם פוטושופ 

 תרגיל לבית, שמירה תחת שם, סיבוב,התאמות, מצב, פתיחת תמונה

 0' מפגש מס  06...06
 תרגיל לבית, טיפול  מקומי בתיבת הכליםל  םכלי, כלי ציור,כלי החיתוך

 
 6 ' פגש מסמ   20.5.13 

דגימת  , רקע  צבע חזית, sawatcesחלון ,  בחירת צבע, תיבת כלים  , רמות
 תרגיל לבית ,, canvas sizeצבע מהתמונה

 
 4 ' מפגש מס  06...01

 תרגיל לבית , כלי החותמת, שכבות
 

  . 'מפגש מס  6.6.06
עריכת קבצי תמונה  , עריכת שינויים בגודל התמונה והרזולוציה:  גודל תמונה

 תרגיל לבית, לישומים שונים
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   6 'מפגש מס 01.6.06
 שלמותוה  פילטרים

 
 .ל הינה בגדר הצהרת כוונות בלבד"התכנית הנ

 .התלמידיםי "קצב הלימודים יקבע ע
 
 

 ירמיהו קריית אונו 4ח "ר "רכז לאמנויותבמ"המפגשים העיוניים יתקיימו 

   03-5347659    מתנס קריית אונו  , יעל: להרשמה

 
 אדמה יוצרת בית הספר הפתוח לצילום

 
 לאדמה סדנאות צילום ברמות שונות ובפריסה ארצית

 adama.co.il-www.yלאתר אדמה 

 20-9485035 250-3339444: לפרטים נוספים יואל

ladama@zahav.net.i-y 

 

http://www.y-adama.co.il/
mailto:y-adama@zahav.net.il

